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صدا و سیمای مرکز البرز با هدف گسترش همکاری با
دانشگاه علوم پزشکی این استان تفاهم نامه و تشکیل شورای
سیاستگذاریسالمتاستانامضاءکرد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز البرز؛ علی رامک
مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز با تأکید بر گسترش تعامالت

چهارشنبه  20دی  /1396شماره 5016
ضمیمه رایگان روزنامه دراستان البرز

فتنه 96خاموششد؛
مطالباتمردمفراموشنشود!

در ایامی که ملت شریف و انقالبی ایران در
تکاپوی برگزاری مراسم سالگرد حماسه  9دی
بود ،دولت های آمریکا ،انگلیس ،اسرائیل و آل
سعود از بیرون مرزها و عده ای عواملشان از
درون دست به اغتشاشات زدند تا به گمان خود
ضمن تحت الشعاع قرار دادن مراسم بصیرتی
سالگرد حماسه 9دی به دیگر اغراض خویش
دسترسی پیدا کنند.
نظریه پردازان اسرائیلی گفتند :هدف از ایجاد نا آرامی در ایران منحرف
کردن اذهان از تحوالت بیت المقدس است ،و نیز گفتند :بی ثباتی در ایران
موجب سرگرمی در داخل می شود و برای اسرائیل حاشیه امنیت تولید می
کند .در ایران تجمعاتی که با اعتراضات خیابانی نسبت به گرانی و بیکاری و
برخی مفاسد دیگر آغاز شد و با سوءاستفاده اغتشاشگران تداوم یافت ،مقام
معظم رهبری در بهمن سال  1395پیش بینی کرده و فرمودند :اگر مردم به
صحنه می آیند و از نظام حمایت می کنند دلیل بر رضایت آنان از وضعیت
موجود نیست .اما مسئولین مثل سایر هشدارهای رهبری پیرامون فتنه و
نفوذ و جنگ نرم ،این بار نیز موضوع را جدی نگرفتند و سرانجام نارضایتی
مردم به صحنه های خیابانی کشیده شد .نکته ای که بسی جای شگفتی
دارد و شرکت کنندگان در راهپیمایی ضد اغتشاش و آشوب نیز باالتفاق
تصریح کردند ،اینکه گرانی هست ،بیکاری هست ،نابسامانی اداری هست
اما هیچکدام دلیل نمی شود که اموال عمومی به غارت رود و سلب آسایش
از مردم گردد و پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران به آتش کشیده شود
که آشوبگران همه ی این ظلم ها را در حق جمهوری اسالمی روا داشتند.
با این توصیف برخی از مسئولین منکر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی
هستند و آنها را نفی می کنند .که انکار این نابسامانی ها خود موجب جریحه
دار شدن دل مردم می شود .دولت مردان مدعی هستند شاخص های
اقتصادی در وضعیت خوب یا مطلوب است اما آنچه گریبان گیر مردم می
باشد گرانی غیرقابل تحمل است که برای رفع آن چاره ای نمی شود .خانواده
ای که حداقل دستمزد دریافت می کند و به مبلغ یارانه دل خوش کرده
چگونه می تواند یک زندگی آبرومند و شرافتمندانه را بگذراند؟!  .به فرموده
مرجع عالیقدر حضرت آیت ا ...مکارم شیرازی « :خاموش شدن فتنه اخیر
دشمنان ،به معنای فراموشی مطالبات مردم نیست ».لذا مسئولین باید به
فکر حل دو معضل عمومی جامعه باشند :یکی مهار گرانی و دیگری افسار
گسیختگی فضای مجازی.
محمدحسین روحی یزدی
اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته
منابع طبیعی سال جاری ،به ریاست
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
و دبیری مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان البرز به دستور معاون
وزیر و رییس سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور در محل سالن
جلسات سازمان جهاد کشاورزی البرز
تشکیل شد.
کرج -خبرنگار جام جم :نماینده
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی
استان البرز در این نشست ،با اشاره
به آیات مرتبط با منابع طبیعی گفت:
منابع طبیعی از دیدگاه قرآن انفال بوده
و امروز سه وزارتخانه جهاد کشاورزی،
نفت و صنعت ،معدن و تجارت مدیریت
این انفال را بر عهده دارند .حجت
االسالم علی ارجمند عین الدین ابراز
داشت :بشر امروز با مشکالت طبیعی و
غیرطبیعی در ابعاد مختلف مواجه است
که عدم ثبات مدیریتی ،نبود برنامه
بلندمدت و اولویت بندی نکردن مسایل
از جمله مشکالت طبیعی به شمار می
روند و در خصوص مشکالت مصنوعی
مسئله تراریخته مطرح شد اما متأسفانه
این مشکل جدی گرفته نشد و بعدها
مراکز امنیتی این توطئه های کثیف
را کشف و افشا نمودند .وی افزود :با
این جنگ زیستی مداخالتی در حال
انجام است که بخشی از این بیماری
ها و مشکالت زیستی در کشور حاصل
این مداخالت می باشد ،استراتژیست
های ارشد آمریکا اعالم کرده اند که
به تکنولوژی دست یافته اند که قادر
هستند سرزمین کشورهای متخاصم
خود را بخشکانند ،باید این تهدید را
جدی بگیریم .ارجمند اذعان کرد :در
ایران نعمت های بی شماری وجود
دارد که یکی از آنها وجود زمین های
پهناور بوده و آن را باید یک فرصت
دانست همچون  16کشور جهان که
پشتوانه پولشان زمین هایشان است.
نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد
کشاورزی استان البرز ادامه داد :ذخایر
ژنتیک گیاهان دارویی نیز از ظرفیت
های بسیار غنی کشورمان به شمار می
رود که فقط گیاهان دارویی موجود
در کوه دنا از کل این ارقام در اروپا
بیشتر است .وی خاطر نشان کرد :از
 8000گیاه دارویی  2500رقم آن در

گسترشهمکاریصداوسیمایمرکزالبرزبادانشگاهعلومپزشکی
رسانه ای با جامعه پزشکی حول سه محور اساسی آموزش،
سالمت و مردم ،گفت :آموزش بهداشت در خانواده ،ترویج
فعالیتورزشیاعضایخانواده،تأمیننشاطدرمدارس،آموزش
چگونگیمواجههبانامالیماتزندگی،حلبحراندرخانوادهها،
تفریحات سالم و اوقات فراغت از جمله محورهای رسانه استانی

یک گیگابایت اینترنت رایگان؛

هدیه ویژه همراه اول
به کاربران اپلیکیشن "همراه من"

مدیرکل ارتباطات سیار استان البرز
و شهرستان های غرب استان تهران
از تنوع خدمات الکترونیکی «همراه
من» خبر داد.
کرج -خبرنگار جام جم:
مهندس ایرج اسدالهی در این
خصوص به خبرنگار ما گفت :سامانه
خدمات الکترونیکی «همراه من»،
خدمتی جدید از همراه اول است.
وی افزود :تمامی مشترکین دائمی
و اعتباری همراه اول می توانند با
مراجعه به پورتال  my.mci.irو یا
دریافت اپلیکیشن اندروید و یا iOS
از این نشانی ،به صورت آنالین از
خدمات متنوع غیرحضوری ،از جمله
صرفه جویی در زمان و امکان دریافت
خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری
و یا سایر مزایای سامانه خدمات
الکترونیکی همراه من بهره مند شوند.
اسدالهی ادامه داد :مشترکین گرامی
می توانند با مراجعه به این سامانه از
خدماتی همچون مشاهده و پرداخت
صورتحساب پایان دوره و میان دوره-
دریافت گزارش کامل ریز مکالمات و
خالصه کارکرد -فعال یا غیرفعالسازی
پیامک های تبلیغاتی و خدمات مبتنی
بر محتوا -مشاهده تاریخچه پرداخت
قبض و خرید طرح ها -جستجو،
انتخاب و فعالسازی آوای انتظار-
دسترسی آنالین به پشتیبانی-
امکان تقسیط بدهی -امکان قطع

و وصل خط -مشاهده امتیاز و
بهره مندی از جوایز باشگاه مشتریان
همراه اول -مشاهده موجودی و
خرید شارژ -فعالسازی ،خرید و

مشاهده گزارش مصرف بسته های
نوترینو -مشاهده و فعالسازی بسته
های تخفیفی و هدایا -انتقال اعتبار
و افزایش بستانکاری -نمایش

در اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته منابع طبیعی سال جاری عنوان شد؛

منابع طبیعی؛ میراث آیندگان

کشور به ثبت رسیده است و برخی از
کشورها صرف ًا با تولید داروهای گیاهی
درآمدشان از درآمد نفت کشورمان
بیشتر است .ارجمند در پایان سخنان
خود ضمن تبریک به مناسبت تشکیل
مجمع خیرین آبخیزداری و آبخوانداری
استان البرز ،گفت :استان البرز یکی از
استان های پیشرو در امر تشکیل مجمع
خیرین آبخیزداری و آبخوانداری بوده و
باید با یک نگاه جامع جهانی بیاندیشیم
و منطقه ای عمل کنیم ،عزیزانی که در
این زمینه انتخاب شدند خیرینی هستند
که انتظار مادی ندارند و ان شاء ا ...این
مجمع مبارک با خیرخواهی که دارد
اهدافش به سرانجام مقصود برسد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان البرز با اشاره به برگزاری
مراسمات و برنامه های سنوات گذشته؛
حضور و مشارکت مردم را در سطح
استان در برپایی هر چه باشکوهتر این
مراسمات کم نظیر توصیف کرد و گفت:
حضور همیشگی مردم نقطه عطف و
برگ زرینی در امر حفاظت و صیانت از
اراضی ملی و خدادادی می باشد .حامد

در تولید ،تأمین و پخش برنامه ها در حوزه سالمت است .وی
سالمت محوری برنامه ها را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و
افزود :موضوع پیشگیری از اهمیت زیادی در اطالع رسانی به
مردم برخوردار است و بهداشت و درمان از اولویت های اصلی
صدا و سیما است .مدیرکل صدا و سیمای البرز اظهار داشت :در
چارچوبتفاهمنامهمشترکرسانهودانشگاهعلومپزشکیالبرز
شاخص های سالمت در استان ارتقاء یافته و رسانه با بهره مندی

از تخصص و دانش فعاالن عرصه سالمت ،بهداشت و درمان در
کاهشآسیبهایجسمیوروانیمردمگامیمؤثربردارد.رامک
باتاکیدبرتشکیلشورایسالمتورسانهاستانابرازداشت:صدا
و سیمای مرکز البرز نیز با آمادگی کامل با اجرای برنامه های
مشترکفرهنگی،آموزشیواجتماعیوهمکاریومشارکتدر
برگزاری میزگردهای علمی پیرامون حوزه بهداشت و درمان در
پیشبرداهدافشورایسالمتگامهایبزرگیخواهدبرداشت .

فرضی با بیان این مطلب که اولویت
اصلی این اداره کل حفاظت از اراضی
ملی می باشد ،اظهار داشت :به ترتیب
چهار اولویت حفاظت ،احیاء ،توسعه و
بهره برداری اصولی از منابع طبیعی
در راستای رسیدن به توسعه پایدار به
عنوان تکالیف اصلی به عهده ادارات
کل منابع طبیعی گذاشته شده است که
خوشبختانه در سطح استان با اجرایی
نمودن رویکرد «حفاظت مشارکتی»
فی مابین مردم و دستگاه و دخیل
کردن مردم در اموراتی که مربوط به
خودشان است حفاظت از اراضی ملی و
طبیعی را به مردم سپرده ایم و این اداره
کل با جذب بیش از  25000هزار نفر
همیار طبیعت از اقشار مختلف در سنین
و صنوف متفاوت دارای ظرفیت فوق
العاده ای برای کمک به منابع طبیعی
است .دبیر ستاد بزرگداشت هفته منابع
طبیعی ،کاهش کانون های ریزگرد در
جنوب استان و اجرای پروژه های آبخیز
خصوص ًا در دو حوزه آبخیز بحرانی
طالقان و سد کرج را از برنامه های
اصلی این اداره کل برشمرد و افزود:

کمبود نیروی انسانی و منابع اعتباری
از جمله مشکالت اساسی هستند که با
آن مواجه هستیم؛ لیکن در این زمینه
با تامین اعتبار الزم در پی سفر ریاست
محترم جمهور چنانچه مشارکت سایر
دستگاه های ذیربط همگام با اهداف
سازمانی پیش رود می توان امیدوار بود
که آمایش سرزمینی و قابلیت اراضی
به نحو مطلوب در سطح استان شکل
پذیرد.
سید مجید موسوی رییس سازمان
جهاد کشاورزی استان البرز نیز
هماهنگی و همکاری تمامی مدیران و
معاونین آن مجموعه را با عوامل منابع
طبیعی در راستای پیشبرد اهداف ستاد
بزرگداشت هفته منابع طبیعی ضروری
دانست و تأکید کرد :نه تنها در این هفته
بلکه در تمامی ایام؛ همه باید به عنوان
یک مسئولیت خطیر اجتماعی در
پاسداشت و نگهداشت منابع طبیعی و
خدادادی همدل با یکدیگر تالش نمود
و گام برداریم.
کیوان حاجیان مدیر شرکت پشتیبانی
امور دام استان البرز نیز گزارشی در

خصوص ارسال کمک های این
شرکت به زلزله زدگان کرمانشاه ارائه
داد و گفت :در پی وقوع حادثه ناگوار
زلزله در استان کرمانشاه این شرکت
جهت همدردی و کمک به هموطنان
زلزله زده اقدام به ارسال کمک به این
مناطق نمود که در این راستا تاکنون 19
دستگاه کانکس مسکونی در روستای
زلزله زده سراواره نجفی شهرستان سر
پل ذهاب جهت اسکان مردم مستقر
نموده است .وی افزود :این کمک ها با
همکاری پرسنل شرکت پشتیبانی امور
دام و جمعی از خیرین و تولید کنندگان
استان البرز انجام گرفت و با توجه به
نایابی و باال بودن هزینه حمل کانکس
از تهران و کرج به شهرستان سر پل
ذهاب طبق هماهنگی های انجام
شده کارگاه ساخت کانکس توسط این
شرکت با همکاری شرکت پشتیبانی
امور دام استان کرمانشاه در محل
سردخانه این شرکت ایجاد شد و تا
کنون  57کانکس تولیدی برای استقرار
در آینده نزدیک آماده شده است که امید
است هرچه سریعتر در اختیار مناطق و

مشخصات مشترک ،سیم کارت هایی
به نام و  PIN/PUKسیم کارت-
دسترسی به کدهای دستوری و
پرسش های متداول -ثبت درخواست
ردیابی گوشی -شرکت در نظرسنجی
و اعالم نظرات و پیشنهادات و ...را
دریافت کنند.
وی در خصوص نصب و استفاده از
این اپلیکیشن اظهار داشت :اپلیکیشن
«همراه من» در نسخه های اندروید
و  iOSو با هدف ارائه خدمات متنوع
غیرحضوری به مشترکین شرکت
ارتباطات سیار ایران طراحی و پیاده
سازی شده است .اسدالهی تصریح
کرد :مشترکین می توانند با مراجعه
به نشانی  my.mci.irنسبت به
دریافت و نصب اپلیکیشن بر روی
گوشی خود اقدام کنند و پس از نصب
نرم افزار ،الزم است از طریق دکمه
ثبت نام ،در سامانه ثبت نام انجام شود.
بدین منظور پس از ورود شماره تلفن
همراه و تصویر امنیتی ،کد فعالسازی
به شماره تلفن مشترک پیامک خواهد
شد .با ورود کد فعالسازی ،مشترک
می تواند یک رمز منتخب برای ورود
به سامانه تعریف کند .با ورود شماره
تلفن و رمز منتخب ،امکان دریافت
خدمات متنوع غیرحضوری از طریق
اپلیکیشن و یا پرتال «همراه من» به
نشانی  my.mci.irبرای مشترکین
فراهم خواهد شد.

روستای مورد نیاز قرار گیرد.
حسین کمالی زاده از اعضای هیئت
امنای مجمع خیرین آبخیزداری و
آبخوانداری استان البرز ضمن ارائه
گزارشی از روند تشکیل این مجمع
گفت :حدود  3ماه قبل با همکاری
سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
مجمع تشکیل شد و اعضای هیئت
امنای آن مشخص شدند.
وی اذعان داشت :به خاطر سیل هایی
که در استان باعث کشتار هموطنان ما
شده و خسارات غیرقابل جبرانی را
بوجود می آورد این مجمع تشکیل
شد تا با استفاده از ظرفیت های مالی
خیرین و همچنین کمک های مردمی
بتوانیم با اجرای پروژه های آبخیزداری
و آبخوانداری از بروز چنین مشکالتی
جلوگیری کنیم.
کمالی زاده ضمن اعالم مکان این
مجمع که از سوی یکی از خیرین اهداء
شده ابراز داشت :دفتری برای انجام
کارهای مجمع در نظر گرفته شده که
امید است با همکاری خیرین و مدیران
دستگاه های ذیربط بتوانیم اهداف
عالیه این مجمع را تحقق بخشیم و
هر کجا که مردم وارد عرصه شدند کار
بهتر انجام شده تا اینکه کار در سیستم
و روال اداری قرار گیرد.
یداله کمالی دهقان پدر اولین
شهید مدافع حرم استان البرز نیز
ضمن تبریک تشکیل مجمع خیرین
آبخیزداری و آبخوانداری استان البرز
بیان داشت :همانگونه که شهدای ما به
خاطر دفاع از این مملکت و رفاه ملت
های مسلمان پای در راه جهاد گذاشتند
و به فیض شهادت نایل شدند ،ان شاءا...
ما نیز بتوانیم با حفظ منابع طبیعی که
عامل زنده نگه داشتن تمامی انسان
ها و میراث آیندگان است ،پیش قدم
باشیم.
الزم به ذکر است معاونین و
مدیران شهرستان های سازمان جهاد
کشاورزی البرز و اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان البرز و دستگاه های
ذیربط در این جلسه حضور داشتند.
گفتنی است در پایان این جلسه
احکام هیئت امنای مجمع خیرین
آبخیزداری و آبخوانداری استان البرز
اهداء شد.

قدردانی امام جمعه کرج از بصیرت مردم
در  9و  13دی

نماینده ولیفقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در
خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته ضمن
تشکر از حضور حماسی ،بهموقع و با بصیرت مردم در
روزهای نهم و سیزدهم دیماه ،اظهار داشت :مردم
با حضور بهموقع خود در صحنههای دفاع از انقالب
و اسالم ،همواره دشمنان را از نتیجه تالشهایشان
مأیوس کردهاند.
کرج -خبرنگار جام جم :آیتاهلل سید
محمدمهدی حسینی همدانی ،حضور مردمی و رهبری هوشمندانه و الهی را عامل
بقا و پایداری نهضت دانست و گفت :اگر مسئولین ،کسانی که امور کشور در دست
آنهاست و البته مردم ،بهطور کامل منویات و تذکرات رهبری را دنبال کرده و پیش
ببرند ،قطع ًا با سرعت بیشتر و آسیب کمتر به مقصد خواهیم رسید .وی در بخش
دیگری از سخنان خود تصریح کرد :سند  ۲۰۳۰متأسفانه در همین استان در حال
اجراست و طبق گزارشهای متعدد و مکرر ،در بعضی از دبیرستانهای دخترانه
همین شهر کرج ،در زنگهای استراحت ،با پخش آهنگهای کذایی دختران را
مجبور به رقص میکنند و در پاسخ به اعتراضات نیز میگویند که «ابالغ آموزشو
پرورش است!»؛ آیا واقع ًا رقص دختران در زنگ استراحت ابالغ آموزش و پرورش
است؟! مراقب باشیم به خاطر چند روز ماندن بیشتر در مسئولیت ،هر اقدامی از ما
خواستند انجام ندهیم.
امام جمعه چهارباغ:

فتنه جدید ،عبری ،عربی و غربی بود
امام جمعه چهار باغ در خطبه های نماز جمعه این
بخش تصریح کرد :پشت صحنه اغتشاشات آمريكا،
انگليس ،رژيم صهيونيستى و عوامل منطقهاى آنها
همچون رژيم وهابى آلسعود هستند.
ساوجبالغ -خبرنگار جام جم :حجت االسالم
قادر محمدی ضمن تشکر از زحمات نیروهای انتظامی،
امنیتی و بسیجیان دریادل ،از حضور باشکوه مردم
والیتمدار ،قدرشناس و همیشه در صحنه چهارباغ نیز
در راهپیمایی محکومیت فتنه جدید عبری ،عربی و غربی قدردانی کرد.

رئیس شورای اسالمی استان تأکید کرد:

گسترشاختیاراتقانونیشوراها
دراولویتباشد
نخستین نشست مطبوعاتی رئیس و اعضای
شورای اسالمی استان البرز با حضور اصحاب
رسانه و خبرنگاران در سالن اجتماعات شهدای
دولت استانداری البرز برگزار شد.
کرج -خبرنگار جام جم :نادر ایزدبین
رئیس شورای اسالمی استان البرز در این
نشست با اشاره به ضرورت امر شورا و مشورت
در قرآن و سیره نبوی به تشریح اهداف و
راهبردهای این شورا پرداخت و گفت :شوراهای اسالمی در چهار دوره گذشته
کارهای بسیار خوبی را انجام داده است اما به علت وجود مشکالت متعدد در
عدم تفویض اختیارات طبق برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه کارنامه قابل
قبولی نبوده است.
وی افزود :در ماده  136برنامه سوم توسعه تصریح شده تا  23تصدی و
مدیریت ادارات خدمات رسان همچون آب ،برق ،گاز ،آموزش و پرورش ،بانک
ها ،پلیس راهنمایی و رانندگی و ...به کمک وزارت کشور و اداره استخدامی
به شوراها واگذار شود ،اما این مهم تحقق نیافته است.
ایزدبین اذعان داشت :عملکرد ضعیف برخی از اعضای شوراها نیز در جهت
برآورده شدن مطالبات مردمی ورود نخبگان را به شوراها با مشکل مواجه
کرده است و از سوی دیگر دولت نیز تمایلی به در اختیار گذاشتن تصدی هایی
که ذکر شد ،ندارد و تنها شعار مدیریت واحد خدمات شهری داده می شود ،به
همین علت این پارلمان های محلی نتوانسته اند مطالبات مردمی را محقق
سازند و پویا و فعال دیده نشده اند.
وی ادامه داد :در استان البرز نیز علی رغم تالش های انجام شده از سوی
شورای اسالمی شهرستان و استان در طول  6سال اخیر که از تشکیل آن می
گذرد به همان قوانین ناقصی که وجود دارد جامه عمل بپوشانیم .برای پویا
کردن و فعال نمودن آن نیاز به فرهنگسازی است که این فرهنگ نهادینه شود
تا مسئولین در راستای کوچک سازی این دستگاه های خدمات رسان را به
پارلمان های محلی واگذار نمایند.
گفتنی است نقدینه نائب رئیس ،صادقیان رئیس کمیسیون عمرانی و عضو
شورا و تک زارع سخنگو و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی استان البرز حضور داشتند.

ظرفیت های سازمانی سیما و منظر شهری در مسیر دانش
سرپرسـت سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری
شـهرداری کـرج در اختتامیـه جلسـه ممیـزی کـه در سـالن
جلسـات سـازمان تشـکیل شـد حرکـت در راسـتای دانـش
محـور و مهـارت محـور را در مسـیر کاری سـازمان ضـروری

بیـان کـرد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری مدیریت شـهری کرج؛ حسـین
عطایـی در مراسـم اختتامیـه ممیـزی  HSEضمـن تشـکر
از نماینـدگان ممیـزی شـرکت  DQSو همـکاران سـازمان

سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری کـرج اظهار
داشـت :از تمـام تـوان و ظرفیـت هـای سـازمانی خـود بـرای
حرکـت در مسـیر دانـش محـور و مهـارت محـور اسـتفاده
خواهیـم کـرد .وی بـا بیـان اینکـه فراگیـری فرصـت هـا
و دانـش هـا در همـه مـوارد الزم و ضـروری اسـت ،گفـت:
مطالعـات در ایـن راسـتا نبایـد تنها بـه صورت قابـی درآمده و
آذیـن دهنده دیوارها باشـد بلکـه با بهره گیـری از موارد جدید

علاوه بـر افزودن به آگاهـی و اطالعات باید توانایی اسـتفاده
و بـه کارگیـری آنهـا را نیـز در تمامـی امورات داشـته باشـیم.
عطایـی اخذ گواهینامه  HSEایزو  14001و  18001توسـط
سـازمان بـه عنـوان اولیـن ارگان در شـهرداری کـرج را برگ
سـبزی افتخـار آمیـز بیـان کـرد و گفـت :امیـد اسـت بتوانیم
بـرای ارتقـای سـازمان در تمامـی مراحل منشـا خیر باشـیم و
در مسـیر پیشـرفت ایـن مجموعـه گام برداریـم.

در گفت و گو با محمدعلی مختاری ،رئیس اتاق تعاون استان البرز عنوان شد؛

آموزش کارآفرینی و تجمیع سرمایه از مهمترین اهداف پارلمان بخش تعاون

يك شركت تعاوني مجموعه اي از
اعضاء است كه داوطلبانه گردهم آمده اند
تا نيازهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي،
خود را از طريق سازماني كه در مالكيت
مشترك آنها بوده ،برآورده سازند ،تعاوني
ها ،سازمان هاي تجاري مردم محور مي
باشند كه در تمام فعاليت هاي اقتصادي
و تقريب ًا در همه كشورهاي جهان فعاليت
مي كنند و مزاياي ايجاد شده توسط تعاوني
ها براي جوامع باعث شده تا شركت هاي
تعاوني تحرك پيدا نمايند و جنبشي جهاني
را براي سازماندهي تعاون ايجاد نمايند.
کرج -خبرنگار جام جم :تعاوني ها از
لحاظ اقتصادي در اغلب كشورها از اهميت
فراواني برخوردارند ،به طوري كه سهم
بااليي از بازار محصوالت غذايي ،خدمات
مالي و ...را دارا مي باشند .نظر به این اهميت
و تعامل با اقتصاد جهاني و تسهيل مسير
توسعه صادرات كاالها و خدمات بخش
تعاوني به بازارهاي هدف و گسترش ارتباط
با شبكه تعاوني هاي كشورهاي مختلف
اتاق تعاون مركزي تشکیل شده و به تبع آن
در استانها نیز این اتاق ها براي آنكه زمينه
ارتباط ميان تجار ،بازرگانان و بخش توليد
و خدمات را با ديگر بخش ها تقويت كنند،

كميته هاي اقتصادي ،بازرگاني و فرهنگي
در داخل كشور را تشكيل داده اند و هر
كدام تالش هاي قابل توجهي را پيگيري
مي كنند.
برای آشنایی بیشتر با فعالیت ها و همچنین
نحوه عضویت شرکت های تعاونی در این
اتاق ها گفت وگویی اختصاصی و صمیمانه
را با مهندس محمدعلی مختاری رئیس
اتاق تعاون استان البرز ترتیب داده ایم که
ماحصل آن را با هم می خوانیم:
به عنوان اولین سئوال تاریخچه
تشکیل اتاق تعاون چه بوده و
به نظر شما تشکیل تعاونی ها
چه تأثیری در تولید و اشتغال و
همچنین بهبود وضعیت اقتصادی
کشور می گذارد؟
در سال  1371پس از ادغام بخش های
تعاونی و تشکیل وزارت تعاون ،اتاق تعاون
ایران در راستای تحقق اهداف این بخش
شکل گرفت و بدین ترتیب پارلمان بخش
تعاون نیز پا به عرصه فعالیت نهاد که به
تبع آن اتاق های تعاون استانی نیز یکی
پس از دیگری تأسیس گردید .همانگونه
که صنعت و معدن و تجارت در بستر اتاق
بازرگانی خواسته های خود را مطالبه
می نماید اتحادیه های تعاونی و شرکت
های تعاونی نیز در بستر اتاق تعاون حقوق
حقه خود را مطالبه می نماید.
اتاق های تعاون و بازرگانی به عنوان
مشاورین سه قوه عمل کرده ،مسایل و
مشکالت بخش های مربوط به خود را با
هماهنگی سازمان های حاکمیتی عمدت ًا
تسهیل گری می کنند؛ بدیهی است با
تالش اتاق ها و بخش خصوصی و تعاون،
تولید و اشتغال که الزم و ملزوم یکدیگرند

رونق می گیرد .در برهه حساس کنونی که
دغدغه نظام و حاکمیت حل مسئله اشتغال
است اتاق تعاون در حیطه مسئولیت خود و
هم افزا با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
امور تعاونگران را تسهیل می نماید .اتاق
تعاون استان البرز در سال  1384به عنوان
اولین اتاق شهرستان تأسیس و به محض
ارتقاء شهرستان و تشکیل استان البرز اتاق
تعاون نیز به اتاق تعاون استان البرز ارتقاء
یافت و هم اکنون در فضای احداثی خود در
شهرک اداری ادامه فعالیت می دهد.
چند تعاون و اتحادیه عضو اتاق
تعاون استان البرز هستند؟
تعداد تعاونی های فعال در استان بیش از
یک هزار تعاونی است که در ابعاد گوناگون
فعالیت دارند و در حال حاضر عمده فعالیت
تعاونی های موجود در بخش تولید صنعتی
و کشاورزی است .در بخش مسکن نیز
تعاونی های متعدد فعالیت داشته اند که
پس از تأمین مسکن اعضاء خود بعض ًا
غیرفعال شده اند .لکن اکنون نیز تعاونی
های فعالی در زمینه مسکن حضور دارند
که برای تأمین مسکن اعضای خود ایفای
نقش می نمایند.
فعالیت های این اتاق را برای
خوانندگان روزنامه نام ببرید؟
اتاق تعاون استان البرز همانگونه که در
ابتدا اشاره شد با حضور اتحادیه ها و تعاونی
هایی که از سال های قبل عضویت داشته
اند به مسئولیت قانونی خود ادامه می دهد
و با توجه به شرایط مناسبی که در سال
جاری برای خدمات بیشتر ایجاد شده زمینه
حضور بیشتر تعاونگران را در عرصه های
تولید فراهم می نماید یکی از عوامل بسیار
موثر در پیشبرد اهداف بخش هماهنگی و

همسویی با بخش حاکمیتی است.
عملکرد این اتاق از بدو تأسیس
در کرج و پس از ارتقاء آن به اتاق
تعاون البرز شامل چه مواردی
می باشد؟
مقام معظم رهبری می فرمایند :به نظر
من یکی از راه حل ها و اساسی ترین و
منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که
می تواند در این کشور برای استواری عدالت
انجام گیرد تعاون است .این یک بُعد قضیه
است ،خوشبختانه بُعد دیگر قضیه هم این
است که همین تعاون می توانند کشور را به
خصوص امروز از لحاظ اقتصادی نجات
دهد .اتاق تعاون استان البرز با الهام از
فرمایشات معظم له و ان شاء ا ...با تحقق
موضوع امید دارد بحث بیکاری در روستاها
حل و فصل گردد.
چه توصیه ای برای کارآفرینان
دارید؟
توصیه اتاق به کارآفرینان عزیز ارتقاء
سطح آموزش و ورود به عرصه تولیدات
دانش بنیان که می تواند مشکل بیکاری
فارغ التحصیالن را نیز تا حدودی حل نماید،
بوده و انتظار دارد با یاری و مدد مردم از به
کارگیری سرمایه های خود به تجمیع و
ایجاد سرمایه های قابل استفاده در بخش
های مختلف بپردازند.
شرایط عضویت در این اتاق
چیست؟
عضویت در اتاق تعاون در دو حالت قابل
عملیاتی شدن است .در حالت اول تمام
تشکل ها و تعاونی های مرتبط با این
بخش اعم از شهرستانی ،استانی و کشوری
و همچنین در هر رسته توزیعی ،تولیدی و
خدماتی می توانند در اتاق تعاون عضو شده

در گفت و گو با با محسن عزیزاللهی ،ادیولوژیست بررسی شد؛

اهمیت شنوایی شناسی و استفاده از سمعک

قدرت شنوایی یکی از نعمت های
خدادادی به شمار می رود که مراقبت
از آن یکی از نیازهای شخصی است.
امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی و
ایجاد تخصص در این زمینه این
امکان را به ما می دهد که بتوانیم به
کمک آن آسیب شنوایی را به طور
زودهنگام شناسایی نموده و در صورت
بروز کم شنوایی از نعمت بهتر شنیدن
برخوردارشویم.بهمنظورآشناییبیشتر
خوانندگان روزنامه با خدمات مربوط به
شنوایی گفت و گویی را با ادیولوژیست
محسنعزیزاللهیفارغالتحصیلرشته
شنوایی شناسی (ادیولوژی) از دانشگاه
علومپزشکیشهیدبهشتیومدیردفتر
ارزیابی شنوایی فردیس انجام داده ایم
که ما حصل آن را با هم می خوانیم:
شنواییشناس(ادیولوژیست)
کیست ورشتهشنواییشناسی
شاملچهبخشهاییمیباشد؟
شنوایی شناسی علمی بسیار
گسترده ،تخصصی و پیچیده است که
حوزه های وسیعی را اعم از شنوایی
شناسی تشخیصی ،توانبخشی ،و
حفاظت و پیشگیری در بر می گیرد.
به بیان ساده ،مطالعه و بررسی انواع
مختلف اختالالت شنوایی ،بررسی
و مطالعه چگونگی پردازش و درک
اطالعات دریافتی از حس شنوایی در
مغزوسیستمعصبیمرکزی،بررسیو
مطالعهانواعاختالالتمرتبطباسیستم
تعادلی و دستگاه دهلیزی و سرگیجه
ها ،توانبخشی به موقع افراد مبتال
به نقص شنیداری و تعادلی و تجویز
انواع وسایل کمک شنوایی مثل انواع
مختلف سمعک ها و کاشت حلزون و
همچنین حفاظت و پیشگیری از ایجاد
اختالل شنوایی ،همه و همه از حوزه
های مختلف تخصصی علم شنوایی
شناسی می باشد .شنوایی شناس یا
ادیولوژیست فردی است که دانش
آموخته رشته شنوایی شناسی است و
در این زمینه تخصص و مهارت دارد.
در خصوص سمعک و مزایای
آن نیز برای خوانندگان روزنامه

بگویید.
البته بنده به عنوان یک ادیولوژیست
و شنوایی شناس حتما در یک جلسه به
صورت تخصصی در مورد سمعک در
خدمتتانخواهمبود،امابهطورکلیباید
خدمتتان عرض کنم که سمعک یکی
از وسایل کمک شنوایی می باشد که
در زمانی که فرد دچار نوعی از اختالل
شنوایی باشد و قابل درمان دارویی
یا جراحی نباشد یا به هر علتی امکان
درمان پزشکی برایش وجود ندارد به
کمک سمعک می تواند نعمت از دست
رفته شنیدن را باز یابد .برای مثال افراد
پیر و سالخورده که دچار پیرگوشی شده
باشند ،یا افراد جوانتری که در اثر آسیب
شنواییغیرقابلبرگشتناشیازشغل
های پر سر و صدا در صنعت یا حضور در
جبههوجنگوموجانفجارو...دچارافت
شنوایی شده باشند ،یا افراد پیر یا جوانی
که در اثر ضربه به سر و شکستگی
جمجمه یا در نتیجه عوارض برخی
داروها یا حتی برخی بیماری ها مثل
سرخک یا برخی مشکالت عروقی
دچار افت شنوایی غیر قابل درمان
شده باشند و بسیاری از نوزادان که در
اثر مشکالت قبل یا هنگام زایمان و
یا مشکالت ژنتیکی و ارثی دارای کم
شنوایی غیر قابل درمان باشند ،همگی
میتوانندباتشخیصصحیحوبهموقع
و تجویز تخصصی و علمی سمعک یا
وسایل کمک شنوایی دیگر توسط
ادیولوژیست ،نعمت از دست رفته
شنوایی و به خصوص در نوزادان نعمت
تکلم و رشد زبانی و گفتاری را بازیابند و
خوب شنیدن بهره مند شوند.
از حس ِ
چرا مردم باید جهت تجویز

سمعک به متخصص مراجعه
نمایند؟
حقیقت این است که سمعک یک
پروتز توانبخشی و کامال پزشکی می
باشد که باید در تجویز و فیتینگ آن
نهایت دقت و تخصص به کار گرفته
شود ،تا بتواند عالوه بر رفع نیازهای
شنوایی فرد به بهترین شکل ممکن ،از
هرگونه رسیدن آسیب به بخش سالم
باقیمانده شنوایی فرد نیز جلوگیری
نماید .در صورتی که فردی از سمعک
غیر مناسب و بدون تجویز و فیتینگ
علمی و مناسب توسط ادیولوژیست
استفاده نماید ،و یا به عبارتی سمعک
خود را خارج از پروسه تشخیصی و کادر
پزشکیتهیهنمودهباشد(مثالبهعنوان
یک کاالی عادی از مغازه تجهیزات
پزشکی خریداری کرده باشد و تحت
معاینهوتجویزادیولوژیستقرارنگرفته
باشد) ،در درجه اول این احتمال وجود
دارد که به همان مقدار سالم باقیمانده از
شنوایی خود صدمه و آسیب برساند و در
درجهدومبهطوریقینازکیفیتمناسب
صدا به طوری که نیازهای مختلف
شنوایی او را در محیط های مختلف
جبران نماید بهره مند نخواهد شد.
یکی از اهدافتجویزو فیتینگ مناسب
سمعک آن است که فرد در محیط های
آرام و اصوات شنیداری ضعیف بتواند
آنها را بشنود ،و همین فرد در هنگام
رویارویی با صداهای بلند مثل بوق
ماشین ،مجلس عروسی و ...با سمعک
خود احساس راحتی نماید و اذیت نشود
و همینطور در شرایط شنیداری سخت
مثل خیابان پر سر و صدا یا مهمانی
شلوغبتواندصدایگوینده رابهبهترین

شکلی که با توجه به نقص شنیداری
اش امکان دارد درک کند و گفتار را
تشخیص دهد .اینها مواردی است که
یک ادیولوژیست در پروسه ارزیابی و
انجام تست های مرتبط با سمعک آنها
راموردبررسیوآزمایشاتپزشکیقرار
داده و بهنگام تجویز و فیتینگ سمعک
با توجه به نیازهای فردی بیمار آنها را
ارائه می نماید تا به بهترین شکلی
که به لحاظ پزشکی مقدور است کار
توانبخشی انجام شود و بیمار بتواند
از باقیمانده شنوایی خود بهترین
استفاده را بنماید .همچنین وضعیت
شنوایی بیمار پس از دریافت سمعک
و نیز مشکالت احتمالی او در هنگام
استفاده از سمعک مرتب ًا در دوره های
زمانی مشخص و یا هنگامی که بیمار
احساس نیاز کند توسط ادیولوژیست
کنترل می شود و اقدامات الزم در
جهترفعمشکلبهبیمارارائهمیشود
و به عبارتی کار توانبخشی بیمار توسط
ادیولوژیست با تجویز سمعک شروع
می شود .متاسفانه بیماری که سمعک
خود را در اثر عدم اطالع از غیر از مرکز
شنوایی شناسی تهیه کرده باشد عالوه
بر مشکالت پزشکی که ممکن است
برایشایجادشودازپیگیریهایبعداز
تجویزهممحروممیماند.
در دفتر ارزیابی شنوایی
فردیس چه خدماتی انجام می
شود؟
ارزیابی شنوایی بزرگساالن و اطفال،
مشاوره و تجویز انواع سمعک ،ارزیابی
و توانبخشی وزوز گوش ،ارزیابی و
توانبخشی سیستم تعادل و سرگیجه،
ساخت و ارائه انواع قالب های ضد آب،
ضد صوت و وسایل حفاظت شنوایی،
تربیتشنوایی.
نشانی:کرج،فردیس،سه
راه حافظیه ،روبروی اداره گاز،
ساختمانماهان،طبقهاول،
واحد ۲
شمارهتلفنهایتماس:
02636639833
09354070635

و از مزایای آن اعم از مباحث آموزشی و
حمایت های قانونی در مراجع اداری ،بحث
داوری و حل اختالف ،اعزام هیأت های
تجاری و دریافت کارت بازرگانی و بهره
مندی از خدمات مشاوره ای و ...برخوردار
شوند .در حالت دوم که صرف ًا اتحادیه های
تخصصی و صنفی و رسته ای استانی را
شامل می شود؛ این اتحادیه ها پس از
عضویت عالوه بر برخورداری از مزایای
فوق به عنوان عضو مجمع نمایندگان اتاق
تعاون در مواعد تصمیم گیری در مجامع
ساالنه و همچنین انتخاب اعضای هیأت
رئیسه و هیأت بازرسی؛ حق رأی دارند.
تعامل و همکاری اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان البرز با
اتاق تعاون البرز در چه سطحی
می باشد؟
در استان البرز به ویژه پس از انتصاب
و تصدی سمت مدیرکلی توسط آقای
اسماعیل خلیلی تعامل و همکاری بین اتاق
تعاون و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان در باالترین سطح ممکن قرار دارد و
این اتحاد و همدلی موجب پیشرفت ،تعالی
و راهبری صحیحی و مناسب بخش تعاون
در استان و نمونه شدن آن در سطح کشور
شده است.
با تشکر از وقتی که در اختیار
روزنامه جام جم قرار دادید
گفتنی است وی پیش از این  23سال
مدیرکل پست غرب استان تهران و
استان البرز ،سه سال مدیریت فرودگاه
پیام و منطقه ویژه اقتصادی پیام و ریاست
اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان
دولت در استان البرز را در کارنامه خود
داشته است.
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راهکارهای کاهش آلودگی هوا و ترافیک

کم کم هوای شهرمان رو به سردی گذاشته و شهروندان از کمدها
یاد می کنند در میان ساک های لباس بدنبال گرم ترین می گردند
یادم است بزرگترها همواره ما را توصیه به استقبال البسه ضخیم در
اوایل پاییز می نمودند و در کلمات و جمالت خود تاکید داشتند خود
را در ایام پاییز بپوشانید.
در این بین شروع فصل سرما یعنی افزایش آلودگی هوا و بوجود
آمدن فرآیند وارونگی و جابجایی هوای سرد و گرما و استنشاق
گازهای سمی که ساخت دست خودمان بوده ،بهرحال ما انسانها در طول اعصار همیشه در مواقع
گوناگون خویش را با شرایط منطبق نموده و پیشرفت علم و آمدن تکنولوژی های نو برای بشر
فوائد و متاسفانه در مواردی خسارتهایی را بهمراه داشته است از جمله در طی دو قرن گذشته که
در پی اختراع ماشین و حرکت پرشتاب به سوی صنعت این عوارض چه بصورت مستقیم یا غیر
مستقیم مشکالت جامعه بشری را دچار تغییرات عمده نموده است.
از جمله معضالتی که گریبان محیط زندگیمان را گرفته ماشینی شدن حیات روزمره مردمان
و عواقب و عوارض این فرآیند رو به جلو می باشد که هیچ چاره نتیجه بخشی برای آن تاکنون
تبیین نشده و به نظر می رسد علیرغم علمی شدن موضوعات مختلف لیکن تنها می توان از
سرعت و شتاب آن اندکی کاست.
همانطوری که در آغاز عنوان شد سرما و واکنش طبیعی و اکوسیستم در کنار آلودگی بواسطه
دود خارج شده از اگزوز خودروها -دودکش منازل و کارخانجات و گرد و غبار ناشی از استحکاک
و تماس اجسام در برخورد با یکدیگر در معابر شهری همه و همه موجبات فضایی کثیف آلوده را
برای تنفس شهروندان مهیا نموده و کارشناسان در پی باال و پایین شدن میزان و غلظت اجسام
و درصد کوچکی و بزرگی آنها و انواع گازهای مضر و سمی بر اساس یک مدل استاندارد که از
سوی کارشناسان تعیین گردیده در ساعات و زمان هایی این اعداد را در شرایط مکانی برای
تمام و یا یک گروه سنی ناسالم و زیان آور تشخیص می دهند که بنده کم آن را هم خطرناک و
آسیب رسان می دانم.
بر کسی پوشیده نیست که هر فرد و انسانی فیزیک جسمانی متفاوتی در مقایسه با یک انسان
دیگر دارد و چه بسا ممکن است میزان اندک و قابل قبولی از سوی کارشناسان محیط زیست
برای شخصی که در جداول جزو افراد آسیب پذیر قرار ندارد بسیار خطرناک و زیان آور باشد.
علیهذا هوای آلوده ،آلوده است و ما به جهت اینکه این فرمول برای همگان به طور قطع صادق
نیست پس بهتر است تا آنجا که میتوانیم در یک اقدام مشترک و تفاهم و تعاون با بسیج فکری
و عملی برای رفع آلودگی هوا و نیز ترافیک کوشش نماییم.
گزینه های فراوانی در طول سال های گذشته پیش روی ما قرار داده اند بخشی را دولت
عهدهدار شده و قسمتی را به مردم محول کرده اند ،در این خصوص چند نکته کلیدی و قابل
تامل وجود دارد .ابتدا اینکه مردم و شهروندان عمق فاجعه را درک کنند که به نظر این حقیر این
مهم تاکنون واقع نشده و با کمال تاسف عزیزان خود را موظف به رعایت ندانسته و انتظار دارند
دیگران رعایت نمایند و دولت اقدام کند.

ادامه دارد...

ناصر محمدی بنادکی-خبرنگار حوزه مدیریت شهری

آسانسورهایایمن،الزمهزندگیمدرنشهری
آسانسور از نظر سازه و فن ،تکنیک
منحصر به فرد و پیچیدگی خاص
خود را داراست ،لذا باید ایمن ،قابل
اعتماد و کارا برای مصرف کننده
باشد .در نتیجه برای راه اندازی آن
باید دقت الزم به کار برد و از دستگاه
ها و قطعات مورد اطمینان ،نصب و
اجرای صحیح با رعایت کامل اصول
فنی به وسیله کادر اجرایی مجرب و از
شرکت های دارای مجوز از سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استفاده
نمود .لذا قصور در این امر سالمت
همشهریان و هموطنان را تهدید
خواهد کرد.
متاسفانه در حال حاضر شاهد
حوادث ناگوار به لحاظ استفاده از
لوازم بی کیفیت توسط افراد فاقد
صالحیت و خصوصا عدم سرویس
و نگهداری صحیح توسط مدیران
مجتمع های مسکونی که این مورد
آخری شامل  ٪ 80حوادث آسانسور
می شود ،هستیم .
شرکت الکترو ایمن آسانبر الماس
با  15سال سابقه در صنعت آسانسور،
دارای پروانه طراحی مونتاژ از
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و
عضو  10ساله اتحادیه آسانسور با
استفاده از نیروی فنی متخصص و با

تجربه در اجرای سیستم های خاص
و به روز ،طراحی و تولید ،استفاده از
محصوالت با کیفیت و ارائه خدمات
پس از فروش و پشتیبانی فعال در
نتیجه جذب رضایت مشتریان.
اجرا صدها پروژه نصب توسط این
شرکت به ویژه تعداد زیادی سیستم
هیدرولیک خودروبر و مسافربر،
گیرلس ،روملس ،هوم لیفت در
استان البرز در خدمت همشهریان
عزیز می باشد.
آسانسورهای خودروبر :
آسانسور خودروبر از بزرگ ترین تیپ
آسانسورها می باشد که جهت حمل
خودرو به پارکینک ،عموما به طبقات
زیرین از آن استفاده می گردد که باید
کام ً
ال استانداردهای یک آسانسور را
دارا باشد .
آسانسورهای گیرلس :بدون
گیربکس و با کمک درایو کار می
کنند .به دو صورت با موتورخانه
و بدون موتورخانه نصب و مورد
استفاده قرار می گیرند .برتری این
فناوری از جمله صرفه جویی انرژی تا
 ،٪50بازده مکانیکی باالتر ،عملکرد
روان ،کاهش سر و صدا ،حذف لرزش
و شوک های ناشی از توقف و حرکت
ا ّوليه ،قابلیت دستیابی به سرعت ها و

ظرفیت های باالتر ،کاهش خرابی،
کاهش هزینه های ساختمانی ،ایده
آل برای ساختمان ها و مجتمع های
پر تراقیک.
آسانسور خانگی مخصوص
ساختمان های فاقد آسانسور:
اقتضای زندگی مدرن ،فراهم
آوردن حداکثر رفاه و زیبایی در عین
کمبود منابع بوده و برخورداری از
یک آسانسور شکیل که بخش
درخشانی از معماری داخلی باشد
که یک خواسته ی به حق است .لذا
جهت ساختمان های یک تا چهار
طبقه در جهت حمل نفر در موقعیت
بیرون ساختمان ( در نما در حد
فاصل پله ها (چشم پله) یا فضاهای
مانند روشنای و ...با ایمنی کامل در
حد آسانسور استاندارد خواهد بود .با
هزینه کم و برق تک فاز تا ظرفیت
سه نفر خصوص ًا برای افراد سالمند
و مبتال به عوارض حرکتی ساخته
و نصب می شود .آسانسورهای
خانگی ،ساکنان را از تخریب ،ایجاد
موتورخانه ،تخصیص مکان جدید
برای آسانسور و هزینه های پنهان
دیگر بی نیاز می سازد و ارزش
ساختمان را افزایش می دهد.
باالبرهای باربر هیدرولیک

فروشگاهی و صنعتی :این
باالبرها دارای تمامی امکانات
ایمنی همچون آسانسور می باشند
با حرکت بسیار نرم و طول عمر باال
به دو روش مستقیم (جک از زیر) و
غیر مستقیم (جک از بغل) ساخته و
نصب می شود.
شرکت الکترو ایمن آسانبر الماس
در نصب و نگهداری تمامی آسانسور
خصوص ًا در سیستم های فوق الذکر
حضور فعال در استان البرز داشته و
دارای رزومه ارزشمندی در این
خصوص می باشد.
آرزوی سالمتی شما هم استانی
های محترم با نصب آسانسورهای
ایمن آرزوی بنده و تمامی کادر این
شرکت می باشد.
محمد یعقوبی -مدیرعامل
شرکت الکترو آسانبر الماس
نشانی :کرج ،بلوار دانش
آموز ،روبروی بیمارستان
قائم ،ساختمان امید ،واحد 7
شماره تلفن های
تماس 32715003 :و
32739390
فاکس32715014 :
شماره تلفن همراه:
09123604972

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
حافظ

صاحب امتیاز :

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
دفتر سرپرستی استان البرز:
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
026-32210004-9
سرپرست استان البرز :محمدتقی حسنی گرده کوهی

چهارشنبه  20دی  /1396شماره 5016

یاد

نام :سیف ا...
نام خانوادگی :شیرعلی
بیگ
نام پدر :غالم حسین
محل تولد :شهرک خور از
توابع شهرستان ساوجبالغ
تاریخ تولد1345/5/14 :
تاریخ شهادت:
1365/10/30
وضعیت اشتغال :کارخانه
فخر ایران
مسئولیت قبل از
شهادت :سرباز
نحوه شهادت :بر اثر
اصابت تیر مستقیم دشمن
محل شهادت :شلمچه

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

یار
ان آشنا

مزار شهید :بهشت
شهدای خور
شمه ای از زندگینامه:
سیف ا ...شیرعلی بیگ در
خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و
پس از گذراندن دوران کودکی
وارد مدرسه شد و تا پایان دوره
ابتدایی ادامه تحصیل داد و
همزمان به یادگیری نجاری و
بنایی پرداخت و به علت عهده
دار شدن سرپرستی خانواده،
در کارخانه ای مشغول شد
که حین کار فعالیت های
فرهنگی و هنری نیز داشت.
وی فردی ورزش دوست بود و
تمامی مسئوالن و پیشکسوتان
ورزش را یاری می کرد .در راه
اندازی زمین فوتبال و سالن
های ورزشی در مساجد شرکت
می کرد .بیشتر اوقات خود را در
بسیج خدمت و در نماز جماعت
شرکت می کرد .جهادگر بود در
سال  1363عازم خدمت

سربازی شد و  19ماه در
جبهه های حق علیه باطل با
دشمن بعثی جنگید؛ تا این
که در تاریخ  1365در منطقه
شرهانی بر اثر تیر مستقیم
دشمن به درجه رفیع شهادت
نایل آمد.
فرازهایی از وصیت نامه
شهید :مبادا خدای ناکرده
وقتی خبر شهادت من به شما
رسید ناراحت شوید .صبور و
شکیبا باشید و استقامت کنید
که راه دین راه حسین(ع) است.
عزیزانم! خدا هدیه ای به شما
عطا نمود و شما آن را نگهداری
نمودید و اکنون چنین مقدور
شده که این یادگار الهی را به
او باز پس دهید و هر چه خدا
بخواهد همان است و بس.
از بستگانم تقاضامندم ادامه
دهنده راه شهیدان باشند.

با تشکر از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

مسخرگی

مردی شوخ دائم در مجالس مسخرگی
می کرد .زاهدی او را گفت :همه عمر خود در
هزل و مسخرگی گذرانیدی ،چنین مکن که

روز قیامت ترا سرنگون در دوزخ افکنند.
گفت :این نیز مسخرگی دیگر خواهد بود.

نادانی

حضــرت علی (ع) فرمودند :چهــار خصلت از نادانی
است :عصبانی شــدن به کسی که خاطرات خوبی از

ابراز نیازمندی پیش کســی که تو را بی نیاز نمی کند

او نداری و مصاحبت با کســی که همتای او نیستی و و سخن عبث گفتن.
گردآورنده :اميرحسين حسني گرده کوهی

در مراسم معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز مطرح شد؛

فرهنگ نباید سیاسی شود

آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان البرز با حضور جمعی از
مسئوالن کشوری و استانی در سالن زنده یاد
استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمیاستانالبرزبرگزارشد.
کرج-خبرنگار جام جم :در این مراسم
معاون امور مجلس ،استانها و حقوقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیرکل استان های
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سرپرست
سیاسیوامنیتیاستانداریالبرز،مدیرکلمیراث
فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانالبرز،
مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانالبرز،
رئیس و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات و
انجمنهایهنریاستانالبرزحضورداشتند.
هادی حسینی معاون امور مجلس ،استانها
و حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان
اینکه حوزه فرهنگ نباید دچار حاشیه سازی
شود ،گفت :فرهنگ درست ،پرچم کشور را در
جهان باال می برد .وی افزود :در عرصه فرهنگ
و ارشاد اسالمی کسی حق کار سیاسی ندارد،
فرهنگ یک مساله جداگانه است که سیاست
بایددنبالهروآنباشدونهاینکهفرهنگآمیخته
باکارسیاستشود.
حسینیاذعانداشت:همهبایدکمککنیمتا
فرهنگ این مرز و بوم جا بیفتد و به جای اینکه
به اصالت مساله فرهنگ توجه کنیم نباید برای
حوزهفرهنگحاشیهدرستکنیم.
وی با بیان اینکه همه باید کمک کنیم تا
فرهنگ کشور بیشتر گسترش یابد ،اظهار
داشت :فرهنگ موضوعی است که باید از
ظرفیتهمهبرایگسترشآناستفادهشود.
معاونامورمجلس،استانهاوحقوقیوزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان داشت :با پشتوانه

پاکسازی سکوی نخاله منطقه  6شهرداری کرج

مدیر منطقه  6شهرداری کرج گفت :سکوی نخاله
منطقه  6شهرداری کرج پس از  10سال انتظار
پاکسازی شد.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج؛

محمد کاظم تفته گفت :این سکو با تجمع ضایعات
و نخاله باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنین محل
شده بود که نیاز به رسیدگی فوری و جدی به آن
احساس می شد.

خانواده بزرگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
اصحاب رسانه ،علما و روحانیون و مدیران
دستگاه های اجرایی است که می توان فرهنگ
ایراناسالمیرادرسراسرجهانتوسعهداد.
حسینی در پایان ابراز داشت :فرهنگ یک
موضوع چند وجهی است و حرمت ها باید حفظ
شودوبرایحفظوگسترشفرهنگبایدازتمام
ظرفیتهااستفادهکرد.
علیخیلدارسرپرستسابقادارهکلفرهنگ
و ارشاد اسالمی استان البرز ضمن قدردانی از
اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر ،گزارشی از
تالش خود در  200روز خدمت در این سمت
را به اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر ارائه داد.
وی ادامه داد :از ابتدا همت و تالشم این بود
که برای فرهنگ و هنر شهرم خدمت کنم،
بنده معتقد به نظام جمهوری اسالمی هستم
همانطور که در دهه  60مقابل دشمن خارجی
وافکارمسمومداخلیبرایصیانتازحفظنظام
ایستادگی کردم امروز هم تمام قد از نظام دفاع
میکنم.
خیلداربابیاناینکهایننظاموارثخونصدها
شهیدوندایمیلیونهامظلوماست،بیانداشت:
وظیفهداریمازدستاوردهایخونشهداصیانت
کنیم و این صیانت باید با صداقت و استقامت و
مقاومتباشدنهباتزویرودروغونیرنگ.
ویافزود:بندهباهمهمشکالتوکمبودهای
مادی و ساختار و تشکیالت که در این  6ماه بود
روزانه حداقل  15ساعت وقت گذاشتم تا بتوانم
اتفاقیکهافتادهبودوچهرهفرهنگوهنرآسیب
دیدهبودراترمیمکنم.
خیلدار در پایان اظهار امیدواری کرد :ان
شاءا...درآیندهشاهددرخششهنرمنداناستان
خواهیمبود.

وی افزود :طی  10شبانه روز تالش مستمر
نیروهای معاونت خدمات شهری منطقه با تخلیه
حدود  300کامیون و  70سیم تریل نخاله و ضایعات
بعد از ده سال به طور کامل پاکسازی شد.

خیراهلل ترخانی سرپرست معاونت سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری البرز نیز با بیان
اینکه فرهنگ و ارشاد اسالمی برای نظام
جمهوری اسالمی بسیار با اهمیت است ،گفت:
اینفرهنگبایدبارویکردایرانیواسالمیباشد
و در فضای جدید جهان باید برای این تمدن
اسالمیقد مهایخوبیبرداشتهشود.
وی ادامه داد :هنرهای تجسمی ،تئاتر،
مطبوعاتورسانهبایدبهصورتمتوازندرالبرز
توسعه یابد همچنین حفظ روحیه خودباوری،
امیدواری ،نشاط و شادابی در بین آحاد مردم و
جوانان جزو برنامههای دولت و نظام جمهوری
اسالمیایراناست.
ترخانیضمنتاکیدبراینکهبایدازبومیگرایی
به سمت توسعه سوق پیدا کنیم ،گفت :استان
البرز،ایرانکوچکاستبنابراینبهتراستکهاز
ظرفیتوپتانسیلاستانهایدیگرنیزبهعنوان
مدیردرالبرزاستفادهشود.
ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان
البرز نیز با بیان اینکه تا حد توان دغدغههای
اهالی رسانه و هنرمندان را پیگیری می کنیم و
همچنین از ظرفیتهای قومیتهای مختلف
که نقطه قوت استان البرز است ،استفاده
میکنیم.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره اقوام ایرانی
ازسالبعددراستانالبرزبیانداشت:روحیهبنده
همکاری و تعامل با اصحاب رسانه و هنرمندان
می باشد و از وجود تک تک هنرمندان در استان
البرزبهرهمندخواهیمشد.
مقدم با بیان اینکه انجمنهای هنری و
رسانهای باید قانونی تشکیل شود ،گفت :دولت
باید بخشهای هنری را به بخش خصوصی
ارجاعدهد.

چرا باید در هر دو گوش
از سمعک استفاده کنیم؟
اگر شنوایی شناس استفاده از سمعک دو گوشی
را به شما توصیه کرد ،وحشت نکنید .خیلی ساده
است! سمعک دو گوشی به معنی «شنیدن با دو
گوش» است -همان چیزی که طبیعت از ابتدا به
شما ارزانی داشته است!
در واقع ،شنوایی دوگوشی به دالیل متعددی بهتر
از شنیدن با تک گوش است ،از جمله -1 :احساس
تعادل شنیداری  :مغز شما اطالعات ورودی از تک تک گوش ها را دریافت کرده
و آنها را باهم تلفیق می کند .به همین خاطر است که احساس شنیدن در وسط
سر اتفاق می افتد .بنابراین اگر اطالعات دریافت شده توسط مغز ناقص باشد
احساس شنوایی شما نیز احساس کاملی نخواهد بود -2 .جهت یابی :یکی از
مزیت های شنوایی دو گوشی ،قابلیت جهت یابی اصوات است .مغز شما قادر
است با اندازه گیری تفاوت شدتی و زمانی صدا بین دو گوش ،جهت منبع صدا را
شناسایی کند -3 .شنوایی استریو (کیفیت صدای صاف تر ،شفاف تر ،طبیعی تر):
در سیستم های پخش موسیقی به حالت استریو ،از  2بلندگو استفاده می شود.
بنابراین کیفیت صدا صاف تر ،طبیعی تر و شفاف تر است .وقتی از  2سمعک
استفاده می کنید نیز شرایط به همین صورت است .یعنی شما دریافت و درک
کامل تر و طبیعی تری از گفتار خواهید داشت-4.جلوگیری از محرومیت شنوایی
در گوش تقویت نشده :مطالعات نشان داده اند که اگر تنها از یک سمعک استفاده
شود و گوش دیگر از صدا محروم بماند ،فرایند و اصل «استفاده از یکی و از دست
دادن دیگری» رخ می دهد ،که سبب شروع محرومیت شنوایی در گوش غیر
تقویت شده و کاهش توانایی تشخیص گفتار در آن می شود.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به مراکز ارزیابی شنوایی و سمعک در
سطح استان البرز مراجعه فرمایید و همچنین ارزیابی سالیانه شنوایی را فراموش
نکنید ،زیرا کم شنوایی بسیار موذی و تدریجی است و همه ی ما می دانیم
«پیشگیری همواره بهتر از درمان است».
شهرزاد اکبری زاده
مسئول فنی مرکز سمعک البرز ،کارشناس شنوایی شناسی
از دانشگاه علوم پزشکی تهران
خدمتی دیگر از شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛

اجرای فاز اول ایمن سازی حریم
نهر سنگی فاز 7

فاز اول ایمن سازی حریم نهر سنگی فاز  7شهر جدید هشتگرد به همت
شرکت عمران این شهر اجراء شد.
ساوجبالغ -خبرنگار جام جم :به دنبال درخواست های مکرر
ساکنین فاز  7شهر جدید هشتگرد مبنی بر نگرانی در خصوص عدم وجود
امنیت در هنگام تردد با خودرو و یا تردد افراد به خصوص دانش آموزان در
حریم نهر سنگی با توجه به عمق زیاد آن ،با دستور دکتر یزدانی سرپرست و
تصویب اعضای هیات مدیره شرکت عمران ،در خصوص رفع دغدغه های
ساکنین و فراهم نمودن آسایش و آرامش بیشتر سکونت در این منطقه ،پس از
انجام مراحل قانونی پیمانکار مربوطه شناسایی و عملیات اجرای ایمن سازی
حریم نهر سنگی با پیگیری و نظارت اداره فنی و اجرایی شرکت آغاز شد و در
فاز اول این پروژه  2500متر گاردریل نصب خواهد شد .

 100روز با امید در کرج

امروزيكصدمينروزياستكهدركرجازسوينمايندگانبرگزيدهمردمفرصت
خدمت يافته ام .خدمت به مردمي كه اميد بسته اند تا كسي بيايد و گره از كار شهر
بگشايد.فرصتخدمتبهچنينمردميبهباورمن،وقتوزماننميشناسدهمانگونه
كهبراينفسكشيدننميتوانوقتوزمانخاصيمشخصكرد.
بناندارمدراينمقالازعملكردهاواقداماتمديريتشهريبگويم،چراكهابزارهاي
رسانهايفراترازحدانتظار،آنچهرابايدبهاطالعشهروندانبرسانندگفتهودريغنكرده
اند.درصدمينروزمايلمضمنآنكهبامردمونمايندگانآنهادرشوراياسالمیشهر
پيمان دوباره مي بندم ،به آنچه در برنامه وعده كرده ام پايبند باشم ،بي مناسبت نمي
دانمكهازشهرواتفاقاتخاصبرايشهروندانبگويموضمنآنكهانتظاراتبهحق
آنهاراپاسخميدهم،انتظاروتقاضايخودمرابازگويم.
پردهاول
مراسممعارفهبهعنوانشهردارکالنشهرکرج
آغازبهكاردرشهرداري،چكيدهاعتمادواطمينانيبودكهاعضايمحترمشوراي
اسالمیشهررواداشتند31،شهريورهمزمانباهفتهدفاعمقدس،بازگشاييمدارس
وماهمحرمبهشهرداريآمدم.طبيعيبوددرمرحلهنخستدرپيبرآورداوضاعواحوال
شهر ،مردم شهر و داشته ها و نداشته هاي شهر باشم و مطمئن شوم راهي را كه در
پيشدارماگرنهآساناماهمراهانيداردكهباتكيهبرآنهاميشودهركارغيرممكنيرا
ممكنساخت.باهميننگاهوباتكيهبرهمينميزانازهمراهيومشاركتوهمدلي
نمايندگانمحترمشوراياسالمیشهرتالشكرديمدرماهنخستفعاليت،نازيبايي
هاي بصري را از درون و حاشيه و كنار گذر مهم شهر كرج بزداييم .در كنار اين اقدام
مسايلومشكالتشهررارصدكرديموبامطالعهايكهدردرونساختارشهرداري
داشتيمبهايننتيجهرسيديمكهبهرغموجودبرخيمشكالتونارساييها،نيروهاي
توانمنديدرمجموعهشهرداريهستندكهباتكيهبرتوانمنديواستعدادآنهاميتوانيم
مشكالتپيشرورابهحداقلبرسانيم.نيروهاييكهبهرغمتوانمندي،عزتنفس
آنهااجازهنميدادكهپاپيشبگذارندواظهارتواناييكنند.
به همين دليل فراخوان نيروهاي كار آمد را كليد زديم و توانستيم شماري نيروي
زبده،متخصص،متعهدوكارآمدراشناساييوبراياستقرارآنهاجانماييكنيم.اگرچه
اينروندتعطيلپذيرنيستوتاپايانكارشهرداريميتواندادامهداشتهباشد،امااين
ادعاراهمنداريمكههمهانتخابهادرستومنطقيبودهاست.اگرچهميدانيمدرهر
مقطعيامكاناصالحوجوددارد.ماداميكهشورايمحترمشهردراينمسيرهمچون
گذشتههمراهومعينماباشدومحدوديتهاومحذوريتهارابهدرستيبشناسيم.
پردهدوم
ارتباطنزدیکباشهرونداندرمساجد
در 33روز دوم وارد ميدان اجرا شديم و سعي كرديم ،ضمن آنكه در طول هفته به
صورتمنظمبانمايندگانمحترممردمدرشوراياسالمیشهردرارتباطباشیم،به
ميانمردموخانوادهشهداءرفتهوديدارهايهفتگيرادرمساجدپيريزيكنيم.این
اقدامدرادامهودرراستایبرنامهجامعمحلهمحوریبودکهبهشورایاسالمیشهر
وعدهاشرادادهبودیموگفتهبودیممساجدکانونوپایگاهمدیریتشهریدرارتباط
بامردمخواهدبود.تالشمابراينبودكهنخستينديدارهاازكمبرخوردارترينمحله
هايشهركرجباشد.
ديدار با مردم و كارشناسان و مديران در حوزه هاي فرهنگي ،هنري ،اجتماعي،
اقتصادي و برنامه ريزي شهر كرج و استمرار اين ديدار ها نكته اي را به ما ياد آور شد،
اينكهتصميماتپشتدرهايبستهنميتواندتضمينكنندهخواستونظرمردمباشد
وهرمديرياگرميخواهدبهدرستيبرنامهريزيكندبايددرخطمقدمنيازهايمردم
حضورداشتهباشد.واقعيتيكهدرارتباطبيواسطهبامردمبهاينمهمدستيافتيم.
ضمنآنكهازفعاليتهايمطالعاتيوپژوهشيباعقبهدانشگاهيبرايشناختعلمي
مسايلنيزدريغنكرديم.درمرحلهدومكهرويارتباطبيواسطهبامردمسنگينشديم،
نكاتزياديازمردميادگرفتيموخواستههايزياديازمردمشنيديموتالشكرديم
با توجه به امكانات و مقدورات در مسير خواسته هاي آنها حركت كنيم و اگر هم در
جايينشدكهمطابقآنچهمردمطلبميكنندحركتكنيم،ياقانونوضوابطدست
مارابستهبودويااينكهامكاناتومقدوراتدرحدينبودكهاينتقاضااجابتشود،روند
ديداربيواسطهبامردمراتازمانيكهفرصتخدمتمهيااستادامهخواهيمدادواز
كمكوراهنماييمردمبهرهخواهيمگرفت.
پردهسوم
بعد از آنكه نظرات مردم را گرفتيم و واقعيت هاي شهر را درك كرديم به اين نكته
رسيديم كه شهر كرج ،امروز بيش و پيش از آنكه نيازمند اقدامات فراتر از تصور ما و
شهروندانباشد،محتاجدريافتخدماتياستكهجزوخصلتهايذاتيشهرداري
استوبههردليلازشهرومحلههايشهرياينخدماتمعمولومتعارفدريغشده
استبههمينمناسبتطرحبهبودنگهداشتشهررادرروزهايجمعهكليدزديم.
بازدیدازطرحبهبودنگهداشتشهر
بناندارمازتاثيراتاينطرحدرصدمينروزفعاليتبگويم،اماميخواهماينواقعيت
را به مردم ياد آور شوم كه خدمتگزاران آنها در شهرداري و شوراي اسالمی شهر بي
هيچمزدومنتحتيدرروزتعطيلبهميدانميآيندتاخدمتدرمحلههاومناطقرا
بهبوددهندودرمرحلهفراترازآنتالشكننداينميزانازخدماتفوريتيرادرطول
زماناستمراربخشندتانگهداشتشهردرهمينحدواندازهحفظشدهودرگذرزمان
بيشترجلوهگرشود.
سخنپاياني
شورا ،شهروندان و شهرداري سه ضلع مثلث فعاليت در همه شهرها از جمله كرج
هستند.هركدامازآنهادرجايگاهخودواجدقابليتها،توانمنديهاواستعدادهاييهستند
كهچنانچههركدامازاينسهضلعمثلثميمونومباركبهدرستينتواندوظايفو
مسئولیتهايخودراانجامدهند،ناظرانيكهازبيروننگاهميكنندكليتمثلثرامي
بينند و اين كليت در منطقه اي از سرزمين ايران به نام كرج ديده مي شود .اگر چه نام
شهركرجباشهرداريپيوندميخورد،ولياينشهروندانوشوراهستندكهمطالبه
گرانهخواستوتقاضايخودرامطرحميكنندومديريتشهريملزمميشودوفق
قانونومقرراتاينتقاضاهاراعملياتيكندورويكرديرابروزدهدكهحاصلجمع
آن،شورا،شهرداريومردماست.
امروز به عنوان شهردار منتخب مردم مايلم با صداي رسا اعالم كنم كه تالش
و فعاليت شهرداري زماني به ثمر مي نشيند كه مردم همراه باشند و شوراي محترم
همدل.مردميكهدر 29ارديبهشتبااميدبهپايصندوقهايرايآمدندنخواهند
پذيرفت كه شورا و شهرداري در فقدان همكاري درون بخشي و در كم توجهي به
منافع شهر و شهروندان دومينويي را صورت دهند كه خروجي آن خسران و زيان
برايشهرباشد.
شهرداريوشورادوبالپروازبرايشهريهستندكهشايستهاستباوجودنظرات
متنوعومتكثر-كهالزمهيكجامعهپوياوزندهاست-متوازن،متعادل،همدل،همراه
وهمفكرحركتكنندوازدروناينوحدتوهمراهياميدوشادابيمردمراافزونتر
كنند.چنيناتفاقيممكنوشدنياستماداميكهمردمبهدرستيوعميقباورشوند
وهمهبپذيريمكهآنهاولينعمتماهستند.
اصغرنصیری-شهردارکرج

